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Lietuvos automobilių sporto federacija 
LASF Tarybos pos÷džio  
Protokolas Nr. 04 
2009.02.19 
 
 
Dalyvauja: Viceprezidentai: Sigitas Alesius, Gintautas Šl÷deris, Vladas Pleskovas. 

Tarybos nariai: Gintautas Firantas, Kazimieras Gudžiūnas, Eduardas Jakas, Vladas Vaitkus. 

Arūnas Lekavičius, Eugenijus Martin÷nas. 

Pos÷džio pirmininkas -  Sigitas Alesius. 
 
Pos÷džio sekretor÷ - Egl÷ Bukinait÷. 
 

 
 

Dienotvark÷ 
 
 

1. D÷l eilinio LASF narių suvažiavimo dienotvark÷s tvirtinimo. 
2. D÷l sporto klubų prašymų priimti į tikruosius LASF narius. 
3. D÷l LASF ralio L. e. pareigas  komiteto pirmininko kandidatūros parinkimo. 
4. D÷l „B“ lygos ralio reglamento tvirtinimo. 
5. D÷l E. Torrau pakartotinio kreipimosi. 
6. D÷l apeliacinio teismo arbitro atistatydinimo. 
7. Kiti klausimai. 
a) D÷l atskiro LASF Drag komiteto įkūrimo. 
b) Informacija d÷l mini žiedo varžybų organizavimo. 
c) D÷l teis÷jų licencijų bei kategorijų pratęsimo. 
d) D÷l LASF ralio komiteto papildymo naujais nariais. 
e) D÷l Lietuvos automobilių sporto meitro vardo suteikimo V. Maciukevičiui. 
f) D÷l LASF „garb÷s vardo“ apdovanojimo suteikimo. 

 
Siūlyta:  patvirtinti LASF tarybos pos÷džio dienotvarkę. 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: patvirtinti LASF tarybos pos ÷džio dienotvarkę. 
Siūlyta:  patvirtinti pos÷džio pirmininką Sigitą Alesių ir pos÷džio sekretorę Eglę Bukinaitę. 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: patvirtinti pos ÷džio pirminink ą Sigitą Alesių ir pos÷džio sekretorę Eglę Bukinait ę. 
1.D÷l eilinio LASF nari ų suvažiavimo dienotvark÷s tvirtinimo. 
S. Alesius informavo LASF tarybos narius, kad 2008 metų gruodžio m÷nesį, tuometin÷ LASF 
taryba, patvirtino eilinio LASF narių suvažiavimo, vyksiančio 2009 metų kovo 21 dieną, 
dienotvarkę. Neeiliniame LASF narių suvažiavime, vykusiame 2009 m. sausio 17 dieną, dalis 
klausimų buvo nukelta svarstyti eiliniame LASF narių suvažiavime. 2009 m. vasario 4 dienos 
LASF tarybos pos÷dyje buvo tvirtinta dar kitokia eilinio LASF narių suvažiavimo dienotvark÷. 
Tod÷l, šiandien, reikia patvirtinti galutinę, patikslintą eilinio LASF narių suvažiavimo, vyksiančio 
2009 m. kovo 21 dieną, dienotvarkę.  
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Siūlyta:  patvirtinti sekančią eilinio LASF narių suvažiavimo, vyksiančio 2009 m. kovo 21 dieną, 
dienotvarkę: 

1. LASF revizijos komisijos ataskaitos išklausymas; 

2. Asociacijos LASF finansin÷s atskaitomyb÷s vertinimas ir tvirtinimas bei 2009 m. LASF 

pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas; 

3. LASF įstatų keitimas; 

4. LASF Tarybos narių rinkimai; 

5. LASF Tarybos darbo nuostatų tvirtinimas; 

6. LASF Apeliacinio teismo darbo nuostatų tvirtinimas; 

7. LASK pataisymų tvirtinimas; 

8. LASF apeliacinio pirmininko ir narių rinkimai; 

9. LASF revizijos komisijos (revizoriaus) darbo nuostatų tvirtinimas; 

10. LASF revizin÷s komisijos (revizoriaus) rinkimai; 

11. LASF narių stojamojo ir nario mokesčio bei asocijuotų LASF narių tikslinių įnašų 

federacijos veiklai remti dydžių tvirtinimas; 

12. LASF veiklos krypčių ir formų numatymas ir nustatymas; 

13. D÷l LASF „garb÷s vardo“ apdovanojimų suteikimo. 

Balsuota: 
Už – 7 
Susilaik÷ – 2 
Nutarta: patvirtinti sekan čią eilinio LASF narių suvažiavimo, vyksiančio 2009 m. kovo 21 
dieną, dienotvarkę: 
 

1. LASF revizijos komisijos ataskaitos išklausymas; 

2. Asociacijos LASF finansin÷s atskaitomyb÷s vertinimas ir tvirtinimas bei 2009 m. LASF 

pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas; 

      3 .LASF įstatų keitimas; 

4. LASF Tarybos narių rinkimai; 

5. LASF Tarybos darbo nuostatų tvirtinimas; 

6. LASF Apeliacinio teismo darbo nuostatų tvirtinimas; 

7. LASK pataisymų tvirtinimas; 

8. LASF apeliacinio pirmininko ir nari ų rinkimai; 

9. LASF revizijos komisijos (revizoriaus) darbo nuostatų tvirtinimas; 

10.  LASF revizin÷s komisijos (revizoriaus) rinkimai; 

11. LASF narių stojamojo ir nario mokesčio bei asocijuotų LASF narių tikslini ų įnašų 

federacijos veiklai remti dydžių tvirtinimas;  
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12. LASF veiklos krypčių ir form ų numatymas ir nustatymas; 

13. D÷l LASF „garb ÷s vardo“ apdovanojimų suteikimo. 

 
2.D÷l sporto klubų prašymų priimti į tikruosius LASF narius. 
E. Bukinait÷ informavo LASF tarybą, jog yra gauti 3 sporto klubų prašymai priimti juos į tikruosius 
LASF narius. Šie klubai yra: SK „Traseras“, vadovaujamas D. Baltramiejūno, Kauno apskrities 
automobilių sporto klubas „ASAI“, vadovaujamas S. Alesiaus, VšĮ. „M – Rally team“, 
vadovaujamas M. Samuičio. E. Bukinait÷ pažym÷jo, jog visi klubai yra pateikę visą reikalaujamą 
dokumentaciją, norint įstoti į tikruosius LASF narius. 
Siūlyta:  priimti SK „Traseras“,  Kauno apskrities automobilių sporto klubas „ASAI“, VšĮ. „M – 
Rally team“ į tikruosius LASF narius. 
 
Balsuota: Už – 8 
Susilaik÷ – 1 
Nutarta: priimti SK „Traseras“, Kauno apskrities au tomobilių sporto klubas „ASAI“, Vš Į. 
„M – Rally team“ į tikruosius LASF narius. 
 
3. D÷l LASF ralio L. e. pareigas  komiteto pirmininko kandidatūros parinkimo. 
 
S. Alesius informavo LASF tarybą, jog LASF ralio komitetas buvo susirinkęs bei nutar÷ prašyti 
LASF tarybos, kad būtų paskirtas LASF tarybos narys G. Firantas laikinai eiti LASF ralio komiteto 
ralio pirmininko pareigas. 
G. Firantas papild÷, kad LASF ralio komiteto nariai telefonu teiravosi jo, ar sutiktų laikinai eiti 
LASF ralio komiteto pirmininko pareigas. G. Firantas sutiko imtis šių pareigų. 
V. Pleskovas pasiteiravo kaip elgiamasi tokiu atveju, kai komitetas lieka be pirmininko? 
S. Alesius atsak÷, jog pagal LASF ralio komiteto nuostatus, komitetas teikia LASF tarybai prašymą 
paskirti pasirinktą tarybos narį, laikinai, iki artimiausio LASF narių suvžiavimo, eiti komiteto 
pirmininko pareigas. 
K. Gudžiūnas pasiūl÷, kad likus tik m÷nesiui iki eilinio LASF narių suvažiavimo komitetas gal÷tų 
dirbti ir be pirmininko. 
E. Jakas išreišk÷ nuomonę, jog art÷jant II LARČ etapui, reik÷tų atsižvelgti ir į organozatorių 
nuomonę, kad nepasikartotų pra÷jusių metų scenarijus, kuomet organizatoriams buvo nepadedama 
organizuoti varžybas, o skiriamos baudos už laiku nepristatytus varžybų dokumentus. Anot E. Jako, 
bendradarbiauti ir atsižvelgti į organizatorių nuomonę, būtina. 
Siūlyta:  laikinai, iki eilinio LASF narių suvažiavimo, vyksiančio 2009 m. kovo 21 dieną, LASF 
ralio komiteto pirmininku paskirti Gintautą Firantą. 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta:  laikinai, iki eilinio LASF nari ų suvažiavimo, vyksiančio 2009 m. kovo 21 dieną, 
LASF ralio komiteto pirmininku paskirti Gintaut ą Firantą. 
 
4.D÷l „B“ lygos ralio reglamento tvirtinimo. 
 
S. Alesius informavo LASF tarybą, kad iki 2008 metų gruodžio 1 dienos, LASK numatyto termino, 
LASF ralio komitetas neparuoš÷ bei nepatvirtino „B“ lygos ralio reglamento. Tod÷l, pakeitus datas, 
reik÷tų patvirtinti 2008 metais patvirtintą bei galiojusį „B“lygos ralio reglamentą kartu su 2009 
metų „B“lygos ralio kalendoriumi. (priedas Nr. 1). 
Siūlyta:  patvirtinti  2009 metams 2008 metais patvirtintą bei galiojusį „B“lygos ralio reglamentą 
kartu su 2009 metų „B“lygos ralio kalendoriumi. (priedas Nr. 1). 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
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Nutarta: patvirtinti  2009 metams 2008 metais patvirtint ą bei galiojusį „B“lygos ralio 
reglamentą kartu su 2009 metų „B“lygos ralio kalendoriumi. (priedas Nr. 1). 
 
5. D÷l E. Torrau pakartotinio kreipimosi. 
 
S. Alesius informavo LASF tarybą, jog E. Torrau pakartotinai kreip÷si į LASF apeliacinį teismą 
prašydamas išnagrin÷ti jo prašymą „d÷l neteis÷to LASF neeiliniame narių suvažiavime, vykusiame 
2009 sausio 17 dieną, viceprezidento atšaukimo“. 
S. Alesius informavo, kadangi, šiuo metu, neturime LASF apeliacinio teismo pirmininko, bei dalies 
arbitrų, apeliacijų nagrin÷jimas negalimas.  
V. Pleskovas pasiūl÷ informuoti E. Torrau, jog susidarius tokiai situacijai, kai LASF apeliacinis 
teismas nefunkcionuoja, kreiptis d÷l LASF viceprezidento atšaukimo aplinkybių išaiškinimo 
Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta tvarka. 
 
6. D÷l apeliacinio teismo arbitro atistatydinimo. 
 
S. Alesius informavo LASF tarybą, jog LASF apeliacinio teismo arbitras A. Remiševskis atsiunt÷ 
prašymą, atsistatydinti iš LASF apeliacinio teismo arbitro pareigų ir nedalyvauti paskirtoje 
arbitražin÷je sud÷tyje pateiktoms LASF apeliacijoms nagrin÷ti. 
Kadangi, min÷tam arbitrui pasitraukus iš paskirtos arbitražin÷s kolegijos, bei nelikus LASF 
apeliacinio teismo pirmininko, naujos arbitražin÷s kolegijos sudaryti n÷ra kam, tod÷l pateiktų 
apeliacijų n÷ra kam nagrin÷ti, kadangi, LASF apeliacinis teismas, kol kas yra nefunkcionalus.  
Klausimas d÷l apeliacinio teismo pirmininko bei arbitrų rinkimo bus svarstomas eiliniame LASF 
narių suvažiavime, vyksiančiame 2009 m. kovo 21 dieną. 
 
7. a) D÷l atskiro LASF Drag komiteto įkūrimo. 
 
G. Firantas informavo LASF tarybą, jog buvo sušauktas išpl÷stinis kitų sporto šakų komiteto 
pos÷dis, kurio metu, komiteto atstovas A. Tiknius, remdamasis kaimyninių šalių pavyzdžiu, išreišk÷ 
norą įkurti atskirą LASF Drag komitetą. 
S. Alesius informavo LASF tarybą, jog naujų LASF įstatų projekte tai yra numatyta, tod÷l šis 
klausimas gal÷s būti svarstomas po 2009 m. kovo 21 dieną vyksiančio eilinio LASF narių 
suvažiavimo. 
 
7. b) Informacija d÷l mini žiedo varžybų organizavimo. 
 
G. Firantas informavo LASF tarybą, kad norima suorganizuoti Kazlų Rūdos aerodrome mini žiedo 
varžybas. Anto G. Firnato Kazlų Rūdoje mini žiedo trasa bus betonin÷, kuriami šioms varžyboms 
pritaikyti techniniai reikalavimai, automobiliai prival÷s būti su saugos lankais. Varžybose norintys 
dalyvauti sportininkai tur÷s tur÷ti E kategorijos LASF vairuotojų licencijas. Taip pat, ruošiami 
dokumentai LASF finansavimui gauti. 
 
7. c) D÷l teis÷jų licencijų bei katorijų pratęsimo. 
 
G. Šl÷deris informavo LASF tarybą, kad 2009 metais daugelį LASF teis÷jų reikia atestuoti. 
Atestacin÷ komisija jau dirba, rengia dokumentus, tačiau tam reikia laiko. Tod÷l, prašoma pratęsti 
LASF teis÷jų licencijas ir turimas kategorijas iki 2009 05-01 dienos, kuomet bus pravestos  
atestacijos  LASF teis÷jams. 
Siūlyta:  pratęsti LASF teis÷jams kturimas kategorijas ir licencijas iki 2009-05-01 dienos. 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
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Nutarta: prat ęsti LASF teis÷jams kturimas kategorijas ir licencijas iki 2009-05-01 dienos. 
 
7. d) D÷l LASF ralio komiteto papildymo naujais nariais. 
 
Siūlyta:  į LASF ralio komiteto sud÷tį įtraukti LASF ralio organizatorius: 
Ričardą Abelkį, Aleksandrą Remiševskį, Joną Balčiūną, Gintarą Kaminską. 
Balsuota: Už – 5 
Susilaik÷ – 3 
Nutarta: į LASF ralio komiteto sud÷tį įtraukti LASF ralio organizatorius: 
Ričardą Abelkį, Aleksandrą Remiševskį, Joną Balčiūną, Gintarą Kaminską. 
 
7. e) D÷l Lietuvos automobilių sporto mesitro vardo suteikimo V. Maciukevičiui. 
 
E. Jakas informavo LASF tarybą, jog sportininkas V. Maciukevičius, šiuo metu gyvenantis JAV, 
atitinka visus reikalavimus, kad jam būtų suteiktas Lietuvos automobilių sporto meistro vardas.  
Siūlyta:  visą informaciją apie V. Maciukevičių pavesti išnagrin÷ti LASF l.e.p. generalinei 
sekretorei Rasai Jakienei ir tuomet šį klausimą svarstyti LASF taryboje.  
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: visą informacij ą apie V. Maciukevičių pavesti išnagrin÷ti LASF l.e.p. generalinei 
sekretorei Rasai Jakienei ir tuomet šį klausimą svarstyti LASF taryboje.  
 
7. f) D÷l LASF „garb ÷s vardo“ apdovanojimo suteikimo. 
 
Siūlyta:  teikti LASF tarybos siūlymą bei įtraukti į eilinio LASF eilinio narių suvažiavimo 
dienotvarkę klausimą d÷l LASF „Garb÷s vardo“ suteikimo sekantiems asmenims: 
Romas Austinskas, 
Andrius Čygas, 
Stasys Vasiliauskas, 
Kazimieras Gudžiūnas, 
Eduardas Jakas. 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: teikti LASF tarybos siūlymą bei įtraukti į eilinio LASF eilinio narių suvažiavimo 
dienotvarkę klausimą d÷l LASF „Garb ÷s vardo“ suteikimo sekantiems asmenims: 
Romas Austinskas, 
Andrius Čygas, 
Stasys Vasiliauskas, 
Kazimieras Gudžiūnas, 
Eduardas Jakas. 
 
 
 
 
Iš viso: protokolo lapų – 5 
 
Pos÷džio pirmininkas    Sigitas Alesius 
 
Pos÷džio sekretor÷    Egl÷ Bukinait ÷ 


